
COSTUMER EXPERIENCE 
COMO OS SEUS CLIENTES PODEM COMPRAR MAIS 

 
 
 

 O QUE GANHA EM PARTICIPAR NESTA AÇÃO? 
- Comprovar o que de mais moderno se faz nas Ciências e na Inovação de Gestão; 
- Network Nacional e Internacional;  
- Aprender com quem tem experiência comprovada nas melhores práticas e em  
diversos domínios de atividade. 

2ª Edição 
Sessão Aberta 

23 de Outubro 
14:00h às 17:30h 



Costumer Experience 

A experiência, confirmada por inúmeros estudos, sugere que os Clientes permanecem fidelizados a um 

fornecedor  por razões objetivas, quando o fornecedor responde, na prática, às suas expectativas e requisitos 

e, também por razões subjetivas, quando os Clientes se sentem deslumbrados com a relação interpessoal. 

 

Este programa trabalha os alicerces da construção de perceções de excelência em clientes atuais e potenciais. 
 

Programa 

• Qual o custo de perder um Cliente 

• 3 dimensões do Costumer Experience 

• MDP´s – Momentos de Definição Positivos 

 

Resultados 

No final da sessão, os Participantes estarão aptos a: 

• Descobrir e perseguir o nicho de qualidade individual; 

• Construir as bases das estratégias de resposta exatamente adequadas à situação de cada cliente, por 

forma a assegurar que a experiência de contacto resulta num momento fortemente positivo; 

• Reconhecer a experiência do Cliente para a efetivação dos  resultados; 

• Perspetivar as consequências de atitudes e comportamentos, sintonizados com as iniciativas estratégicas 

da sua empresa e com a maneira atual de Sentir, Pensar e Agir dos seus Clientes. 

 

 

 

Data: 23 outubro (segunda-feira) 
  

Horário: 14:00h às 17:30h com 

Intervalo para Coffee-Break 
  

Local: Instalações da Basilaris em São 

Domingos de Rana 
  

Destinatários:  

Gestores e Profissionais de Vendas 
 

Preço: 195,00€ + IVA 
No preço acima indicado, estão incluídos os 

Materiais do Participante (CADERNO DE 

TREINO e FERRAMENTAS) com as respetivas 

Licenças de Uso de Propriedade Intelectual 

e Certificado de Presença na Sessão. 

 

Para obter mais informações,  

contacte-nos através de 214697973, ou 

basilaris@basilaris.com . 

 

 

GARANTIA DE SATISFAÇÃO 

BASILARIS 
Se não gostar, devolvemos o valor da 

inscrição sem pedir explicações 

. 

Inscreva-se Aqui 
e traga um convidado  

mailto:basilaris@basilaris.com?subject=Construir e Conquistar Oportunidades de Vendas
https://docs.google.com/forms/d/17lz3VdKh8hlyVQSO1zxlc7TDd86az1hmi03bPi4hcPc/edit

